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Om Utterviks båtklubb och hamnen 

 
 
Som fastighetsägare i Uttervik Södra och Norra har du möjlighet att 
bli medlem i Utterviks båtklubb. Båthamnen i Uttervik är till för 
mindre båtar för fritidsbruk. 
Båtar med djupgående mer än 130 cm kommer inte in i hamnen vid 
normalvattenstånd. Det finns 193 båtplatser och c:a 160 av dem är 
upp till 2,55 meter breda mellan bommarna (normalbreda) och 
resten är bredare. Dessutom finns några nockplatser.  
 
Om du vill ha båtplats kontaktar du först båtplatsansvarig och 
kollar om det finns ledig båtplats som passar dina behov. När du 
och båtplatsansvarig är överens betalar du en inträdesavgift och 
därefter en årlig avgift och får rätt till en båtplats i hamnen. Den 
som äger fastigheten ska stå för medlemskapet i båtklubben och 
därmed för båtplatsen. Utterviks båtklubb har årsmöte i maj 
månad och väljer då medlemmar i styrelsen, beslutar om budget 
och storlek på avgifterna och andra saker som rör hamnen. 
Välkommen att delta. 
 
Alla medlemmar i båtklubben har ett ansvar för att bryggor och 
andra gemensamma anläggningar underhålls och anvisningar följs.  
Vid medlemmarnas arbetsdagar i hamnen förbättras bryggor, röjs 
sly på slänterna m.m. så att hamnen är i så gott skick som möjligt. 
Större och mer omfattande arbeten köps in av firmor efter beslut 
av årsmöte eller styrelse.  
  

Utterviks båtklubb är medlem i Svenska båtunionen och 
medlemmarna i klubben får tidningen Båtliv.  
  



 

Fördelning av platser 

Båtplatsansvarig har ansvar för att fördela båtplatserna och sköta 
båtplatsregistret såväl klubbens, som registret hos Svenska 
båtunionen. 
Om du inte kan använda din båtplats (gäller normalbredd) kan du 
hyra ut den i andra hand.  Du ansvarar för att din hyresgäst får ta 
del av den här informationen. 
Har du en bred plats och tillfälligtvis inte behöver den måste du 
kontakta båtplatsansvarig. Har du inte längre en båt som behöver 
en bred plats måste du lämna platsen till båtklubben och få en 
normalbred plats i stället. 
Det finns få breda platser och det finns nästan alltid kö till dem. 
  

Båtklubben hyr ut lediga platser till en högre avgift och endast ett 
år i taget till: 
-klubbmedlemmar som har mer än en båt  
-personer som ej är fastighetsägare i stugföreningen  
 
 
Priser år 2019 och 2020 

Inträdesavgiften och den årliga avgiften bestäms av årsmötet i maj 
månad.  
Inträdesavgift   4000 kr (vid utträde får du 2000 kr tillbaka). 
  

 
Årlig avgift:      

2019  2020 
 
Alla bryggor utom brygga 1 
Båtplatsbredd upp till 2,55m mellan bommarna  1000 kr 1000kr 
 
Båtplatsbredd över 2,55m mellan bommarna 1500 kr 1500 kr 
 
Nockplats   1500 kr  1500 kr 
 

Brygga 1     500   500 kr 

 
För hyrplats tillkommer 300 kr för medlemmar i båtklubben och 
500 kr för externa hyresgäster. 
Avgiften till båtklubben ska vara inbetald enligt uppgiften på 
fakturan. Medlem i båtklubben är ansvarig för inbetalningen även 
om båtplatsen är uthyrd till annan.  

  



Ordningsregler för hamnen 2019 

• Alla båtar, vare sig de är i sjön eller ställs upp på land ska vara märkta med 
namn på ägaren. Märkningen ska vara väl synlig. 

• Alla båtar måste vara försäkrade och när de ligger i sjön vara sjömansmässigt 
förtöjda 

• Sjösättning och upptagning av båtar kan göras i egen regi. Båtar tyngre än 
2000 kg får ej tas upp på rampen i hamnen. Sjösättning och upptagning sker 
på egen risk. 

• Används bottenfärg ska den vara godkänd för Östersjön 

• Parkeringsplatsen/vinteruppställningsplatsen ska vara tömd från båtar, 
vaggor och täckningsmaterial mellan den 15 juni och 31 augusti. Båtvagnar 
och uppallade båtar ska vara märkta med namn och telefonnummer. 

• Jollar och andra småbåtar får inte ligga upplagda på bryggor eller på 
gräsplan/ grässlänt. (så att dessa inte används av tjuvar för att komma förbi 
de låsta grindarna) 

• Grinden vid nedfarten till hamnen är låst nattetid under sommaren. Om man 
vill vistas i hamnområdet nattetid måste man kontakta hamnkapten för 
detta. Hamnområdet är sommartid låst via en bom och nyckel till den erhålls 
av ordföranden i båtklubben. Bommen måste vara låst för att försvåra för 
tjuvar. Bryggorna har låsbara grindar och grindarna ska hållas låsta. Samma 
nyckel som till bommen.  Medlem ansvarar för att området inte blir 
tillgängligt för obehöriga 

• Medlemmarna har ansvar för att se till att det är så svårt som möjligt att 
stjäla båt, motor eller andra tillbehör 

• Medlemmar och gäster ansvarar för att hålla fint och rent för allas trevnad 
men även för att undvika olyckor. 

• Sopor ska lämnas vid samfällighetens återvinningsstation. 

• För toatömning hänvisas till tömningsanläggningen i Näveqvarn enligt 
överenskommelse med Näveqvarns båtklubb. 

 Om du är i hamnen och märker att vår gemensamma egendom skadats så 
meddela hamnkaptenen. Givetvis polisanmäls åverkan av klubbens 
egendom. Alla i styrelsen har listor över båtplatserna och dess innehavare. 
Om någon båt ligger illa förtöjd eller skadats kontakta en styrelsemedlem 
som kan hjälpa dig få kontakt med ägaren.  

Styrelsen 2019.(Alla kan nås via hemsidan. Se under rubriken ”Ansvarsfördelning”) 

Ordförande:    Jan Dalhäll   
Vice ordförande:   Niclas Holstensson 
Hamnansvarig:   Christer Kempe   
Båtplatsansvarig:   Gösta Nyman  
Kassör:    Marika Henckel Tilling  
Sekreterare    Peter Hellström 
Suppleanter:   Kurt Alvin, Max Lundin 


